VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJA
Įm. kodas 190757417, Kerniaus 4a, LT-19172 Kernavė, Širvintų raj., tel. (8 382) 47371,47385, faksas (8 382) 47391

2018 METŲ 3 MĖNESIŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS
RAŠTAS
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija per 2018 metų 3 mėnesius biudžetinį
finansavimą gavo iš 2-jų programų: 01 008 (Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės
atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas (valstybės biudžeto lėšos)), 01 008
(Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir
aktualizavimas (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos).
Programos 01 008 (valstybės biudžeto lėšos) ataskaitinio laikotarpio planas sudaro
111000,00 Eur, gauti asignavimai – 94636,51 Eur. Sutaupyta 16363,49 Eur, dalis biudžetinių
asignavimų panaudota balandžio mėnesio pradžioje. Apmokėta už ryšio, transporto, kitas prekes,
komunalines bei kitas paslaugas.
Programos 01 008 (biudžetinių įstaigų pajamos) ataskaitinio laikotarpio planas sudaro
17997,00 Eur. Per šių metų 3 mėnesius gavome 952,05 Eur pajamų. Iš šios programos lėšų
panaudojome 613,50 Eur. Planuojame organizuoti tradicinį festivalį „Gyvosios archeologijos
dienos Kernavėje“, kuriam planuojame panaudoti didelę dalį asignavimų.
Mokėtinų sumų įsiskolinimo likutis metų pradžioje buvo 1457,45 Eur, o 2018 m. kovo 31d.
sudaro 3922,08 Eur. Tai trumpalaikis įsiskolinimas, išskyrus grąžintiną darbo užmokestį valstybės
tarnautojams ir socialinio draudimo išmokas nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio valstybės
tarnautojams. Šį įsiskolinimą ekonominės klasifikacijos straipsniuose sudaro:
str. 2.1.1.1.1.01 (darbo užmokestis pinigais) – 111,27 Eur valstybės tarnautojams
grąžintinas darbo užmokestis;
str. 2.1.2.1.1.01 (socialinio draudimo įmokos) – 344,26 Eur nuo grąžintino darbo
užmokesčio;
str. 2.2.1.1.1.05 (ryšių paslaugos) – 132,13 Eur už ryšių paslaugas;
str. 2.2.1.1.1.06 (transporto išlaikymas) – 246,96 Eur už degalus;
str. 2.2.1.1.1.20 (komunalinės paslaugos) – 1596,46 Eur už atliekų išvežimą, elektros
energiją, sunaudotą vandenį ;
str. 2.2.1.1.1.21 (informacinių technologijų paslaugų įsigijimo išlaidos) – 491,00 Eur už
apskaitos programų aptarnavimą, informacinės sistemos aptarnavimo darbus. Šie įsiskolinimai
likviduoti iki 2018m. balandžio 14 dienos.
Gautinų sumų įsiskolinimas metų pradžioje buvo 1961,03 Eur. Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje įsiskolinimas sudaro 57,00 Eur. Tai įsiskolinimas už muziejaus lankymą.
Kasoje biudžetinių lėšų neturime. Įstaiga mokėjimo kortelių neturi. Tarptautinės finansinės
paramos lėšų nebuvo gauta.
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